
Uchwała  nr III/24/2006    
Rady  Gminy  w  Chełmie  Śląskim

z  dnia  29 grudnia 2006r.

w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków, które  nie  wygasają  z  upływem 
roku  budżetowego.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o  samorządzie 
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), zgodnie  z art. 191 
ustawy  z  dnia  30  czerwca 2005r.  o  finansach  publicznych (Dz. U. z 2005r.  nr 249, poz.  
2104  z  późn. zmianami) – Rada  Gminy  w  Chełmie  Śląskim
 

u c h w a l a:

§ 1.

1. Niezrealizowane w  2006 roku  wydatki na  łączną  kwotę  207.948,- zł.  nie  wygasają 
z  upływem  roku budżetowego.

2. Wydatki  o  których  mowa  w  ust. 1  dotyczą:
1) Zagospodarowania terenu pompowni (26.040,- zł.),
2) Opracowania dokumentacji projektowej  dla:
a   a) budowy ulicy Wrzosowej (31.600,-),

  b) budowy chodnika przy ul. Błędów (46.850,- zł.),  
3) opracowania  nowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 

(94.310,- zł.),
4) prowadzenia programów profilaktycznych, szkoleń i prelekcji zgodnie z Gminnym 

Programem Przeciwdziałania Narkomanii (4.376,- zł.),
5) organizacji   imprez  profilaktycznych  zgodnie  z  Gminnym   Programem 

Przeciwdziałania   Alkoholizmowi   w  wysokości    4.772,- zł.

3. Ustalić  następujące  terminy  realizacji  wydatków  wyszczególnionych w ust. 2:
- dla  wymienionych w pkt. 1 –  do  30 czerwca 2007r.

- dla wymienionych w pkt. 2 lit. a i b –  do  31 grudnia  2007r.

- dla wymienionych  w pkt. 3      –  do  31 grudnia  2007r.
             -     dla wymienionych w pkt. 4  –  do  30 czerwca 2007r. 

- dla  wymienionych w pkt. 5     –  do  31  października  2007r.



§ 2.

1. Ustala  się  plan  finansowy  dla  wydatków  wymienionych w § 1:

Dział Rozdział Nazwa Kwota  w  złotych
010 Rolnictwo i łowiectwo 26.040,-

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 26.040,-

600 Transport  i  łączność 78.450,-
60016 Drogi publiczne gminne 78.450,-

a) wydatki majątkowe 78.450,-
710 Działalność usługowa  94.310,-

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 94.310,-
851 Ochrona  zdrowia 9.148,-

85153 Zwalczanie narkomanii 4.376,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.772,-

Razem  wydatki niewygasające 207.948,- 

           
2. Kwoty  wydatków  wymienionych  w ust. 1  podlegają  przekazaniu  na  wyodrębnione 

subkonto rachunku  bieżącego  w banku  BPH S.A. Oddział  w  Mysłowicach.
3. Wydatki   objęte   planem  finansowym  przeznaczone   są   na   dokończenie   zadań 

wymienionych w § 1.
§ 3.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Madeja


